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Slovo kazatele
Matouš 18, 10   „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. 
Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce“.

V dnešním  globálním  světě  se  pro  nás  stalo  běžným,  že  si  na  snídani  dáme  banán 
z Kostariky, dětem na svačinu mandarinku ze Španělska či vánoční stůl ozdobíme datlemi 
z Maroka. Když jsem si tak jednou pochutnával právě na Kostarickém banánu, uvědomil 
jsem si, že má vlastně svůj příběh, o kterém moc nevím. A tak jsem chvilku přemýšlel nad 
člověkem, který kdesi na banánové plantáži odsekl právě ten „můj“ banán. Kdo to je? Má 
rodinu, děti? Má se dobře, nebo řeší nějaké existenční problémy. Je šťastný, zná Pána 
Ježíše a s ním nabídku věčného života? 
Možná si řeknete, že přemýšlet o něčem takovém při konzumaci banánu je naivní. Přesto 
většina věcí, které bereme do rukou, se kterými se setkáváme má svůj příběh. Má svého 
člověka, který je Božím milovaným dítětem, za kterého Ježíš Kristus obětoval svůj život a 
který mu je nesmírně drahý. Zná jej jménem, hledá si cestu k jeho srdci či právě teď jej 
chrání  před aktuálním nebezpečím.  Asi  nemá hlubší  smysl  přemýšlet  u  každého kusu 
ovoce  o  příběhu,  který  se  za  ním  skrývá.  Přesto  mi  nedalo  a  pronesl  jsem  krátkou 
modlitbu za neznámého či jeho rodinu. Snad fakt, že vše má svůj lidský příběh, nás může  
učit více si  vážit  toho, co se nám dostane do rukou či našich úst. Na druhou stranu si 
můžeme říct, že je tak trošku zbytečné myslet na neznámého trhače banánu, když kolem 
nás je spousta známých, viditelných a konkrétních lidských příběhů. A máš pravdu, právě 
tam mířím.  A nemusíme chodit  opravdu nikam daleko.  Nabízí  se tedy otázka,  umíme 
vnímat, člověka, který je blízko mne, jako člověka se svým příběhem, jako bytost, která je 
Božím nade vše milovaným dítětem? Potkáváme se ve sboru každý týden, někdy i častěji a 
možná i víme o sobě nějaká „technická data“. Přesto jak často se nám stává, že se díváme 
na svého bratra či sestru Božíma milujícíma očima. Umíme žasnout nad tím, že Bůh miluje  
právě mě, ale přemýšlíme nad hlubokým rozměrem lásky, kterou Bůh zahrnuje člověka, 
kterému přeji „požehnanou sobotu“?
Možná někomu nemusím úplně rozumět, jeho povaha není kompatibilní mému chápání 
reality,  jeho názory  se  s mými  míjí,  ale  dřív,  než  zformulujeme svůj  soud či  jen  pocit  
hodnocení  ukrytý  hluboko v sobě podívejme se  na něj  Božíma milujícíma očima.  Stojí 
vedle mě člověk, který je v Božích očích nesmírně drahý, který láskou zahrnuje jeho nitro a 
kdyby  byl  i  jediný,  koho  by  zachránil  svou  smrtí,  udělal  by  to.  Domnívám  se,  podle  
citovaného výroku  Ježíše  Krista,  že  odpovědnost  se  netýká  jen  našich  slov vyřčených, 
názorů na druhého člověka někde pronesených, ale i hloubky mých často skrytých citů. 
Jsme Boží  děti,  jeho milované děti,  jeden jako druhý. Jsme církev,  jsme sbor naprosto 
odlišných a jedinečných a také nutno dodat hříšných individualit, ale je Boží vůli, abychom 
se navzájem přijímali bez jakýchkoli stínů. Máš pocit, že to vždy nejde? Pak prosme o moc  
Božího  Ducha,  která  promění  hlavně  mé  nitro  a  můj  život.  Přeji  každému  z nás,  aby 
kterákoli  setkání  s kýmkoli  v našem  společenství  bylo  potěšením,  protože  vždy  se 
setkáváme s člověkem, který je Božím oblíbencem. 
Boží pokoj, požehnání a moc Ducha Božího. Samuel Vaněk

http://biblenet.cz/b/Matt/18#v10


Sborové služebnosti

Tak se dostáváme na samý konec  seriálu  krátkých zastavení  nad služebnostmi 
v našem sboru.  Dá se  říct,  že poslední blok  služeb našeho sboru má jednoho 
společného jmenovatele, a tím je hudba. Ani nevím, jestli si zaslouží toto téma 
poslední místo v představení našich služebností. Z Bible je totiž zřejmé, že hudba 
se nekrčila  někde na chvostu věcí  spojených se zbožností  člověka,  ale naopak 
na  jeho  předním  místě.  Hudba  ve  Starozákonní  době  byla  něčím  víc  než  jen 
"hudbou" byla zjevením Hospodinovy přítomnosti, učením, výchovou o tom, kdo 
Hospodin je a jaký je. Možná měla jinou harmonii než dnes, či jiný rytmus, ale její 
pojetí a smysl může být inspirací i dnešnímu chválení Boha. Jednoduše řečeno 
nejde o to si jen zazpívat. Bez ohledu na náš hudební sluch či hluch, může být 
hudba a zpěv zvláštním dotykem Boží přítomnosti a zkušenosti víry. Díky za sestry  
a bratry, kteří v našem sboru přijali služebnost týkající se hudby, zpěvu a chval. 

Z organizačního  hlediska  se  to  týká  služeb  vedoucí  hudby,  je  to  služba 
koordinátora všech hudebních aktivit ve sboru sloužících k chvále a uctívání Boha 
při  rozmanitých  bohoslužbách  našeho  sboru.  Tuto  službu  přijala  sestra  Jana 
Horáková. Určitě nelze pominout sborové Worshipy a s nimi nerozlučně spjatou 
dirigentku  sestru  Danielu  Stašovou.  A  poděkování  také  patří  všem  nadaným 
hudbou, kteří svůj dar přináší pro duchovní pohlazení naší duše a přiblížení se 
skrze hudbu či píseň k Bohu. Těchto hudebních služeb se týká i v našem sboru 
potřebná  role  správce  aparatury.  V  tomto  období  je  spojena  s  bratrem 
Miroslavem Foglem.
Díky patří hlavně Bohu, ale i všem těm, kteří přijali jeho pozvání chválit Hospodina 
a vést nás ostatní k tomuto důležitému a jedinečnému duchovnímu zážitku.  

Konec seriálu o služebnostech.



Ze života sboru

Modlitební setkání:
14. 12. - 17:00 - 18:00
Studium Bible:
14. 12. - 18:00 - 19:00 – R. Černý
Skupinka Ústí:
10. 12. - 16:00 – u Zbořilů,
Dolní Dobrouč (S. Vaněk)
7. 1. 2017 - 16:00 (R. Černý)
Skupinka u Hubálků:
3. 12. - 16:00 (S. Vaněk)
17. 12. - 16:00 (S. Vaněk)
Výbor sboru: 20. 12. – 17:00
BOWLING: Národní DŮM Česká Třebová
Sobota 11.02.2017      18:00 - 20:00
Srdečně jsou zváni děti, mládež, dospělí a senioři. Pozvěte i vaše kamarády. 
Rezervovány jsou všechny čtyři dráhy.
Podvečer deskových her: ZRUŠENO (měl se konat 10. 12.)
CESTOMÁNIE: 21. 1. 2017 - 16:00 - J. Šlosárek - Kanada
Setkání přípravného výboru k 70. výročí sboru:
6. 12. - 17:00 - prosíme o poskytnutí fotografií a dalších materiálů z historie 
sboru. Vždy označeno popiskem, o jakou se jedná akci, kdo je na fotografii 
a v jakém roce byla pořízena. Naskenujeme a vrátíme majiteli. Fotografie a 
podklady  předejte  Markétě  Vojvodíkové.  Slavnostní  bohoslužba  k  70. 
výročí sboru je naplánována na 10. 6. 2017
Sborový  Silvestr: 31. 12. podvečer, čas bude upřesněn (příspěvky do pro-
gramu domlouvejte s Patrikem Farkačem)
Adventní koncert KLUSu: 18. 12. – podvečer
Východočeská biblická konference se koná 20. 5. 2017  - host J. Paulien
Setkání lidí, kteří jsou sami na štědrý den:
Naplánováno na 24. 12. okolo 15. hodiny (bude ještě upřesněno).

PROGRAM KÁZÁNÍ PROSINEC

  3. 12. – br. Tomáš Staš

10. 12. – br. Samuel Vaněk VP

17. 12. – br. Čestmír Šťovíček

24. 12. – br. Samuel Vaněk – 9:00

31. 12. – br. Roman Černý



Narozeniny v měsíci prosinci slaví:
Táňa Divišová, Majka Ehrigová, Radim Hájek, Jana Hájková, 
Máša Kroulíková, Růžena Pávková, Renáta Zahrádková.

Narozeniny dětí: 
Martínek  Staš,  Anežka  Zahrádková,  Vendulka  Svatá,  Elinka  Przywarová, 
Esterka Vojvodíková
Žalm 73, 28 „Mně však v Boží blízkosti  je dobře, v Panovníku Hospo-
dinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.“
Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T.

Adventní koncert Worshipu     4. 12. - 16:00
      Adventní koncert "Žluťák"     17. 12. - 16:30

2. 12. zkouška JE 16. 12. zkouška NENÍ
9. 12. zkouška JE 23. a 30. 12. zkouška NENÍ
sobota 17. 12. - od 13:00 - 14:30 zkouška, 15:30 zvuková zkouška 
ve Žluťáku, 16:30 koncert
Těšíme se na koncerty a páteční zkoušky.  Daniela a Lenka

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)



Něco pro děti: Vybarvěte zimní obrázek s ptáčky. Vybarvené a podepsané obrázky 
přineste Markétě Vojvodíkové. 


